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Výroční zpráva 201 0

1. Úvooruíslovo

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (dále jen ''VHS) je součástíÍrancouzské skupiny SUEZ
ENV|RONNEMENT S.A.s. (Francie), coŽ jí umoŽňuje přÍstup a sdílení poznatků v rámci nadnárodního
koncernu a tím soustavně zlepšovat pracovní postupy.

Jak s rostoucími nároky zákazníkŮ na úroveň sluŽeb tak s rostoucími nároky na ekologické procesy,
především na kvalitu vypouštěných odpadní vod, se situace výrazné mění jak z hlediska cílů našeho
oboru tak pokud jde o vnímání ze strany spotřebitelů a partnerských místních samospráv a přináší
nejen rizika, nýbrŽ také přÍleŽitosti pro nás všechny. Proto jsme v roce 2010 změnili organizaci
společnosti VHS a pokračujeme v letošnÍm roce V několika projektech jako například konstrukce
budovy, reorganizace zákaznického oddělení, plán opatření v oblasti sítí, management v oblasti
bezpečnosti atd.
Týo projekty přispívají k zavedení skutečných změn ve spoleČnosti VHS s cílem zlepšovat
poskytované sluŽby ve všech činnostech a tím reagovat na měnícíse vnějšípodmínky.
Realizaci projektů zajišt'uje řídící tým sloŽený z vedoucích pracovníků VHS, kteří definují politiku
společnosti.
Tato politika spočívá na pravidlech, která všichni dodrŽujeme, k nimŽ patří například etická charta,
charta prevence v oblasti bezpečnosti atd' Na základě této vize a provozních pravidel výyčujeme
konkrétní cíle jednotlivých projektů. Aby skutečně všichni pracovníci zahrnovali tyto projekty do své
kaŽdodenní práce, přepracovali jsme systém kvality (postupy pro zásobování, pro zákaznické
sluŽby...). Plnění jednotlivých cílů se pravidelně sleduje a hodnotí v rámci standardů kvality, které patří
k hlavním zásadám našich závazkŮ v oblasti Životního prostředí ařízení'

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zástupcům měst a obcí za důvěru a podporu naší společnosti
aujistitje,ŽespokojenostzákazníkŮjenašÍm závazkem' Vneposlední řaděbychtakérádpoděkoval
zaměstnancům Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. za jejich Úsilí a snahu v pracovním
procesu.

Julien Guittet
ředitel společnosti
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2. oRGÁNYsPoLEČNosTl

Jednatel: Pierre-Etienne Ségre, dat. nar. 23. 3. 1946
Praha 2,Záhřebská 35, PsČ 120 00

Dozorčí rada:
PhDr' Pavel Kavka, r'č' 64042911069
Praha 9, Mladoboleslavská 156, PsČ 190 17

lng. Martina Marková, r'č. 755513/4389
Praha 5, Wiedermannova 14O716, PsČ 158 00

lng' Vladislav Černý, r.č. 5B1015/0489
Praha 8, Vidimská 738113, PSČ 181 o0

Vedení společnosti:

Ředitel společnosti:
Finanční ředitel:
Technický ředitel:
obchodní ředitel:
Ekonom:

Julien Guittet
lng. Michal Macháček
lng. Marcela Zachová
lng. Vladislav Černý
lng. František Hlaváček

Vedoucí stavební výroby: lng. Pavel KuŽelka

3. UDÁLosTl Po RozVAHoVÉM DNl

Po datu účetní závěrky 31.12.20'10 nedošlo kŽádné nepředpokládané události, která by se týkala
roku 201O nebo významným způsobem ovlivnila činnost společnosti Vroce 2011. Nezměnila se ani
výrazným způsobem aktiva Íirmy'

4. PŘEDPoKLÁonnÝ VÝVoJ Čltttvosrl ÚČerní JEDNoTKY

Dvě hlavnízásady společnosti VHS jsou:

1. spoIečný cíl: VHS regionální referencí v oblasti vodohospodářství. Máme mnoho výhod,
které nám k tomu pomáhají. l kdyŽ musíme být neustále obezřetní, naše hlavní úkoly plníme,
kvalita vody je dobrá, ztráty vody v síti se V roce 2o1o výrazně sníŽily a zákaznické sluŽby jiŽ

dosahují dobré úrovně. Na zkvalitňování sluŽeb pro záRazníky vynakládáme nemalé náklady.
Musíme si být tudíŽ jisti, Že tyto náklady vedou ke zlepšování sluŽeb, které poskytujeme' To je
hlavní podmínka pro spokojenost našich zákazníkŮ' Stát se referencí v regionu znamená, Že
sluŽby, které poskytuje VHS, jsou vynikající ve srovnánís jinými městy regionu.



=

=

=iii-
tl-I

l_rTLrJLr/|LríLr'l
l_-ŤLrŤLr-lL.-aL.--Lr-.-L.-a
l_.-el_.--L4L4L.-a
l_rr4l_4l_r-.-L
HLrJl_.-.-L
a-.4,L4l_.-a
l_r--l_r--
L-

Vodohospodářs|qá spo{ečnost Benešov, s,r.o"
Výročnízpráva 20J"0

2. společný cíl: Součást udržitelného hospodářského rozvoje. Jako kaŽdá společnost a kolektiv
lidí potřebujeme pro Život perspektivu vyrovnaného růstu. Z ekonomického hlediska je rozvoj
VHS podmiňován těmito skutečnostmi:

- Spotřeba vody trvale klesá, coŽ podstatně ovlivňuje cenu vody. Současně usilujeme o
neustálé zvyšování produktivity díky novým pracovním metodám.

- Zásobování pitnou vodou a odkanalizování jsou nosné obory. Potřeby samospráv a podniků
související s vodohospodářskými sluŽbami vzrůstají, je nutno ochraňovat vodní zdroje,
zeÍektivňovat systémy' slad'ovat zařízení s normami (rekonstrukce Čov Benešov v roce 2O1 1)
a optimalizovat správu majetku.

- Pro nás je udrŽitelný rozvoj ještě více neŽ globální celospolečenský závazek a v našem oboru
má skutečně zásadní význam, protoŽe náš obor je Životně důleŽitý a naše činnosti jsou
samotnou svou podstatou dlouhodobé.

5. VÝZKUM AVÝVoJ

Firma nemá vlastnívýzkum a vývoj.

6. ocHRANA ŽlvorHíno PRosTŘEDí

Veškeré činnosti společnosti jsou úzce provázány s ochranou Životního prostředí. Především
odváděnÍ a čištění odpadních vod je proces, který se aktivně podílí na ochranně a zlepšování
Životního prostředí v daném území. Všechny technologické procesy využíva1í nejnovější vědecké
poznatky a probÍhajív souladu s přísnými ekologickými normami.

7. pÉČe ozAMĚSTNANCE

Společnost pečuje o své zaměstnance a výváří jim důstojné podmínky pro jejich práci a umoŽňuje
průběŽné zvyšování kvalif ikace a odborný rŮst Ve stabilním zaměstnaneckém prostředí.
Zaměstnancům je také umoŽněna účast ve speciálních zaměstnaneckých akciových programech,
organizovaných mateřskou společností.

8. osTATNí

Společnost nemá organizační sloŽku v zahraniČí a nepouŽívá investiční instrumenty ani jiná obdobná
aktiva a pasiva.

Součástí výroční zprávy je auditovaná Účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vzIazích mezi
propojenými osobami.



Vodohospodářská společnost Benešov, s'r"o.
Výroční zpráva 2010

-4
,3
lLi--
41Lr--a
r_rtlLr--l_r=--L--.-l-r--l_r-al_r---l_4
t_r!
t_r-.-
t_él-rl_
L-Lr-.alLr..-l_r.-l_a-r,l_él-l-tDl_r.-all_r-.-t-r-at
l_rl_r--Lr--LrLr..-l_
L.-l-L.-t

Účetn í závěrka



Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. k 31. 12' 2o1o

Statutárníformuláře českých Íinančních výkazů v tis. Kč

Z
=l--,q1

,{-_
E1t
[-_E-.aL-r-.aL
--rlL
l-L
l,-LrŤL
-.1L
ř
-ŤL
EllLraL
EŤLr--a
L-l--a
l_.-a
t_.-al_
f--

t_.-a
l_.-a
l_a-r,L.-aL.-aL.-aLa-,La-,L.-aL.-aL.-aLr--
L

RoZVAHA V PLNÉM RozsAHU

Výkaz zisku a zláty a příloha jsou nedílnou součástí účetnÍ záVěrky
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RoZVAHA v plHÉu BozsAHU

BěŽné
Účetní období

Minulé
úč. období 2009

BÍutto Korekce Netto Netto

c lt.
cilt 1

2

3

4

5

6

7

I
a

(rátkodobé pohledávkV 45 282 -3 309 4't 973 40 038
]ohledáVky z obchodnlch vÍahů 32345 -3 309 29 036 27 325
)ohledáVky - ov|ádaiící a řÍdÍcÍ osoba
JohledavkV - oodstalnÝ VliV
Johledávky za společníky' členy druŽstva a za Účastníky
;drUŽení

]ociální zabezpečeni a zdravotnÍ poiištění

]lát - daňové DohlecláVkV 5 123 5 123 7 70'l
(rálkodobé ooskvtnuté zálohv 1 453 I 453 1 309
Dohadné ÚčtV aktivní (nevvÍakturované VÝnosv) 6 361 6 361 3 686
Jiné pohledáVkv

17

ctv
ctv, 1

2

3

4

Krátkodobý íinanční majetek 17 718 o 17 7'16 12 750
Peníze 2't9 219 125
Učtv V bankách 17 497 17 497 12 625
Krátkodobé cenné oaDírV a oodílV
Pořizovaný krátkodobý Íinanční maietek

D. oSTATNl AKTlvA - PREcHoDNÉ ÚČTY AKT|V 12í6: { 1 216 2238

D
D1

2

3

]asové rozlišení 1?16 o 1 216 223A
,Jákladv Dříštích období 1 129 1 129 2238
<omplexní nákladV příštích obdobÍ
JřÍjmV příštích obdobÍ 87 87

Výkaz zisku azlÍály a příloha jsou nedÍ|nou souóástí úóetní závěrky
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RoZVAHA v PLNÉM HozsAHU

Stav v běžném
účetním období

stav v minulém
účetním období 2009

]ASIVA CELKEM :,,.,,9b:030 ., 83.450
A /LASTNl KÁPlTAL f : ;5857

A. I

At1
2

3

aákladní kapitál
Základna kapitál 260 260
/lastní akcie a Vlastní obchodní podílV (

ZměnV základního kaoitálU

4il. 1

2
3
4

(apitá|oVé fondy ,5 445 '''''''''' ""''5:445
:mlSnl aZO

)statnÍ kapitá|oVé fondv 5 445 5 445
)ceňovací rozdÍlV z ořecenění maietku azávazkŮ
Jcenovaci roz0ilv z 0recenéni oři Dřeménách

Al
2

lezerunl londv a oslalni Íondv ze zsku
laKonnv rezervnt lono 26 zo
itatutarni a ostatni londv 20 20

tv .t

2

y'ýsledek hospodaření minulÝch lel ':37j825 rr,3791B
\erozdělený zisk minulých lel 37 825 37 It8
Neuhrazená árála minulÝch let

Výsledek hospodaření běŽného Účetního období (+ / 17.411 t12'.p.i7

B CIZI ZDHOJE 3.41n30 25:.341

B
Bt1

2
3
4

lezervV '1t,444 t
lezervv podle zvláštních právních předpísů

Flezerva na dŮchodv a Dodobné záVazkv
Rezerua na daň z příimů 5 271 2 809
)statnÍ reZeruv 7 080 1 838

B
Bt

2
3

4
5

6

7
I
9
10

)loUhodobé závazky o o
z oDcnoontcn vaanu

cí a řídící osoba
Vazkv - Dodstatný VliV

láVazky ke společníkům, členům družstva a k
]častnÍkŮm sdruŽení
)ňiaté zálohv
/vdané dluhoDisV

]měnkv k Úhradě

)ohadné účtv oasivní (nevúakÍurované dodáVkV)

)iné záýazky
)dloŽený daňový závazek

B
B I

2

3

4

5
6
7

I

10

1'í

(rátkodobé závazky e68A 20,697
záVazky z obchodních Váahů 9202 I 787
záVazkv - ovládaiící a řídÍcí osoba
/áVa7kV _ nodsÍalnÝ VliV

záVazky ke společníkům, členům družstva a k
účastníkům sdružení
7 áv A7ku k 7áměŠlnánnťlm 4 144 2748

íVaz kv ze sociálního zabezoeóení a zdravotního ooiištění 2 499 1 9s0
]tát - daňové záVazkv a dotace 2299 1 320
Jřiiaté zálohy 6
ýVdané dlUhopisv
]ohadné Účty pasivní (nevyÍaldurované dodáVkv) 5 503 5 886
)iné závazky

B
BIV, 1

2
e

o 0
]ankovní ÚVěív dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úVěru

Krátkodobé Íinanční Výpomoci

U UDlAl Nl řAšlvA - řňEUnUuNE uUl t řAslv 15

c.t. 1

]asové rozlišení 0
ýýdaie DřÍštích období

VÝnosv příštích obdobÍ 1 530

statutárního orgánu nebo
osoby, Kerá je

rÍjednotkpryŽ
(jméno a

j),r
Výkaz zisku a illáty a příloha jsou nedí|nou součástí účetní závěrky.
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Stav v běžném
účetním období

stav !' minulém
účetním období 2009

I fÍŽbv za orodeí zboží
Nákladv WnaloŽené na prodané zboŽí

+ obchodní marže 0 0

il

il1
2
3

ýýkonV 22A871 213 61 I
rrŽbv za prodei Vlastních VÝrobků a s|UŽeb 227 74'l 222719
změna stavU zásob Vlastní činnosti 143 -9 101
Aktivace 1 273

B
B,

B
1

2

ýýkonoVá spotřeba 135 Í80 .135 57s
jpotřeba materiálu a eneroie 73 637 75 625
slUŽby 61 543 59 950

+ Přidaná hodnota s3 6e1 | 78 04S

c
c1
C2
uó
C4

f,sobní nákladv í]5 037 61 U6á
ý|zdové náklady 47 961 45 616
JdménV elenÚm or0ánú sDolečnosti a druŽstva

ldv na sociální zabezoečení a zdravolní ooiišténí '15 856 't4242
jociální náklady 1 220 1 006

U Jane a ooolalkv 964
)dpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maietkU 2 608 2785

t1
2

TrŽbV z prodeie d|ouhodobého maietku a maleriálU 5 391 5 t656
rzDV z orodete dloufrodobeho maietku 1 667 788
rzbv z prodeie materiálu 3 724 4 A68

F.

F1
F2

:Ústatková cena Drodaneho dlouhodobeho maietku a materiálu 3 070 4 890
aÚstatková cena prodaného dlouhodobého maietku 28'l 624

odanÝ materiál 2789 4266

G 1

tv2
1

v2
I

H

I

aměna stavu rezeru a opravných poloŽek v provozní oblasti a
(omDlexnÍch nákladŮ DříŠtích období 5 851 1 341
)statní provozní Výnosv 1 854
)statní provozní nákladv 1 325 2 096
)řevod provoznÍch Výnosů
)řevod provozních nákladů

Provozní uýsledek hospodaření 2j2'i61 Í6 525

vt 1 rzov z orooete cennvcn oaorru a oooilu
J Jrodané cenné DaoírV a Dodílv

vil1
2
3

/ýnosv z dlouhodobého Íinančního maietku 0 0
/ýnosy z podílů V ovládaných a řízených osobách a V Úěetních
ednotkách pod podstatným Vlivem
y'Ýnosv z ostatních dlouhodobÝch cennÝch DaDírů a oodílů
/ýnosv z ostatního dlouhodobého Íinančního maietku
/ýnosv z krátkodobého Íinančního maietku

K 2 \'lákladv z Íinančního maietku
tx, I /Ýnosv z přecenění cenných Dapírů a derivátů

L 2 \al(ladv z Dřeceneni cennvch DaDiru a derivátÚ
M aména slavu rezerv a opravnvch DoloŽek ve Íinancni oblasti

xl y'ýnosové Úrokv 4 24
N \ákladove Uroky 69

xl í fstatnÍ ÍinanÓní Výnosy 31 209
o 2 fslatni Íinančni náklady 386 427

X1 Převod Íinančních VÝnosů
P, 2 Převod Íinančních nákladů

inaneni Výsledek hospodařena j351 i-2óá

Rozvaha a přÍloha jsou nedÍ|nou souóástí Účetní závěrky
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wx.qz asru a zrnÁrv v plttÉu RoZSAHU

Stav v běžném
účetním období

stav v minulém
účetním období 2oo9

o
o1
a2

)aň z přilmů za běžnou činnosl 43i . ... 3 355
- splatna s 388 2 809
_ odlozená I 073 546

17:415, ,Iib]6dŤ

X1 Mimořádné \^inosV
R2 \.4imořádné náklady

s1
S2

JaR z oříimŮ z mimořádné činnosti 0 0
- sDratna
- oolozena

\4imořádný yýsledek hospodaření i) 0
1 Převod podÍlu na vÝsledku hosDodaření soolečníkům í+/-)

*'l
' :í2 íiti?

-''- 
lVýsledek ho9podaření před zdaněním 21:.73i 16

Podpis statutáÍního orgánu nebo
f\rzické osoby, která ie

,ť-
DUboVá

Bozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky
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1. PoPls sPoLEČNosTl

Vodohospodářská společnost Benešov (dále jen ,,společnosť') je společnost s ručením omezeným,
která vznikla dne 19' 1. 1993 a sídlí v Benešově u Prahy PSČ 256 13, Černoleská 1600, Česká
republika, identifikačníčíslo 47535865. Hlavním předmětem její činnostije výroba a rozvod pitné vody.
Dne 14. 5. 2009 bylv obchodním rejstříku vymazánjednatel lng. Antonín Stibůrek.

Jediným akcionářem společnosti je SUEZ ENV|BoNNEMENT S.A.s., ToUB CB 21, 16 PLAoE DE
L'lRlS, PARlS LA DÉFENSE CEDEX, g2o4o Francouzská republika.

Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny SUEZ ENVlRoNNEMENT S.A.s.

Jediným jednatelem společnosti k 31. '1 2.2010 je Pierre-Etienne Ségre.

Členové dozorčí rady k 31. 12.2O1O:

Dozorčí rada

Předseda: PhDr. Pavel Kafka

Clen: lng. Martina Marková

Čl'e'n; 
'. '- ' _ . |,ns Vladislav Černý,

organizační strukturu spoleČnosti tvoří úsek ředitele, ekonomický, technický Úsek a obchodně
administrativníúsek.

Společnost nemá organizační sloŽku v zahraničí.

2. zÁrlnoruí VÝcHoDlsKA PRo VYPRAcovÁní ÚČerr.rí zÁvĚnrv

PřiloŽená ÚČetní závěrka byla připravena podle zákona o Účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu
ve znění platném pro rok 2010 a2oo9.

Vzhledem k tomu, Že společnost uzavřela účetnictví dříve neŽ bylo podáno daňové přiznání za
zdaňovací období 2010, společnost vykázala rezervu na daň z příjmů právnických osob.



:f

-
{_

'trrr-tLta--Lra-.-L
---L
I'LI--Lt---L
I'L
I-LirLrr--Lrr--L
-.--L
----LL--LIJLr---Ll-.-L
ť

ťr--Lt-Lf-LIL.ILI'LIrtLr---L-r-.tLr---L
l--L
Irrfl-

Vodohospodářská společnost Benešov, s"r"o'
Výročnízpráva 201'0

3. oBEcNÉ Účerní zÁsADY

Způsoby oceňování, které společnost pouŽíVala při Sestavení Účetní závěrky za rok 2010 a 2009 jsou
následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady S pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis' Kč s dobou pouŽitelnosti delší neŽ 1 rok vroce 201O
a 2009 je odepisován rovnoměrně do nákladů na základě předpokládané doby Životnosti příslušného
majetku.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnujícenu pořízení, náklady
na dopravu, clo a dalšínáklady s pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují
přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní reŽijní náklady. Úroky a další finanční výdaje
související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč V roce
2010 a 2009 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
opravy a údržba se úČtují do nákladů.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku
40 tis. Kč, zvyšuje pořizovacícenu dlouhodobého hmotného majetku.

odpisování

odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby Životnosti příslušného
majetku. Předpokládaná Životnost je stanovena takto:

Počet let (od-do)

Stavby

Stroje' přístro'je a zařízení

Dopravní prostředky

lnventář

20-40

4-11

4-6
2-12
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c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze vhotovosti a na bankovních úČtech. Krátkodobý
finanční majetek je oceněn v nominální hodnotě, která je shodná s jeho reálnou hodnotou'

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s pouŽitím metody váŽeného aritmetického
průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.)'

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými náklady' Náklady zahrnují přímé materiálové,
subdodavatelské externí sluŽby a mzdové náklady.

Hodnota nepotřebných a nepouŽitelných zásob se sniŽuje pomocí opravné poloŽky na jejich realizační
hodnotu.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. ocenění rizikových pohledávek se sniŽuje pomocí
opravných poloŽek navrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

Na nesplacené pohledávky, které jsou povaŽovány za rizikové' byly v roce 201O a 2OO9 Vytvořeny
opravné poloŽky na základě individuálního vyhodnocení rizika u podnikových zákazníků a dále podle
časové analýzy, pro pohledávky po splatnosti více jak 180 dnů se tvoří 1O0% opravná poloŽka
(viz bod 7).

f) Vlastní kapitáI

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu.
Případné zvýšení nebo snÍŽení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které
nebylo ke dni účetní závérky zaregistrováno, se vykazujejako změny základního kapitálu.

Podle obchodního zákoníku společnost výváří rezervní Íond ze zisku nebo z příplatků společníků nad
hodnotu vkladů.

Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní Íond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve
výši 10 % čistého zisku, ne však více než5"/" základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní
fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou
pouŽít jen k úhradě ztrály'

g) Cizí zdroje

Společnost výváří rezelvy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti
stanovit titul, výši a termín plnění při dodrŽení věcné a časové souvislosti'

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazujíve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se povaŽuje
i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
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h) Finanční leasing

Společnost úČtuje o najatém majetku lak, Že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje
příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se moŽnost
nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich
vzniku) a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 1 2. 2010 vyhlášeným Českou
národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běŽného roku.

j) Úětování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtujíčasově rozlišené, tj. do období, s nímŽ věcně i časově souvisejí.

Výnosy za Vodné a stočné jsou vykazovány jednak jako skutečně výakturované, tzn' k datu odečtu
vodoměru a po odečtení daně z přidané hodnoty, a jednak jako časové rozlišení výpočtem dohadné
poloŽky k rozvahovému dni. Dohadná poloŽka je vývořena na nevýakturované dodávky (vodné
a stočné) u obcí, u kterých zaČíná odečtový cyklus v daném roce a realizace odeČtu je v následných
měsících následujícího roku. Výpočet dohadné poloŽky vychází z projekce spotřeby na základě
historické spotřeby pro jednotlivá odběrná místa se zohledněním rozdílu cen mezi předchozím
a sledovaným rokem.

o výnosech z dlouhodobých stavebních smluv se účtuje prostřednictvím nedokončené výroby, kde se
do výnosů aktivují nevýakturované náklady na stavební dílo a o zisku vyplývajÍcím z dlouhodobých
stavebních smluv se účtuje poměrově vzhledem k vynaloženým nákladům a plánované marŽi ve
stave bn í s m louvě aŽ v okamŽiku dokončen í a výaktu ro v ání zakázky'

ostatní výnosy jsou zaúČtovány k datu uskutečnění sluŽeb a jsou vykázány po odečtení případných
slev a daně z přidané hodnoty.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných poloŽek na krytí všech rizik, ztrát
a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníŽeného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
a zÚčtování ostatních rezerv a opravných poloŽek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi Účetními
a daňovými odpisy atd.).

odloŽená daňová povinnost odráŽí daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami
aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období
realizace.

l) PouŽití odhadů

Sestavení Účetní závěrky vyŽaduje, aby vedení společnosti pouŽívalo odhady a předpoklady, jeŽ mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazkŮ k datu Účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů
a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, Že pouŽité odhady a předpoklady
se nebudou významným způsobem lišit od skuteČných hodnot v následných účetních obdobích.
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4. DLoUHoDoBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

PoŘlzovAcí cENA

Počáteční
zůstatek Přírůstky VyřazenÍ Převody Konečný

zůstatek

Software

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

Zálohy na nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

'101

-101

250

101

510

Celkem 20lO -2561 1838 1 424

Celkem 200s 529 -4313 838

oPRÁVKY

Učetní
hodnota

123

760

ii:?:::l' odpisy Vyřazení fi;!:ř

a
--t
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25 -541-428SoÍtware

Zálohy na nedokonČený dlouhodobý
nehmotný majetek

-428 -1 38 z3 -541Celkem 2010

-428-299 -1 33Celkem 2009

b) Dlouhodobý hmotný maietek (v tis. Kč)

PoŘlzovAcí cENA

Počáteční
zustatek PrlrustKY Vyřazení Převody Konečný

zůstatek

Pozemky

Stavby

Stroje, přístroje a zařizení

Dopravní prostředky

lnventář

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Umělecká dÍla

Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

'1 505

24 394

22 609

I 543

40

3 071

173

840

-6

-414

-2 610

-2 782

-200

9 558

183

65

226

35

-9 227

-840

1 499

33 538

20 182

6 826

40

3 097

35

44

20

I 098

20

Celkem 2010 62 175 9118 -6 012 65 281

Celkem 2009 63 519 2 319 -3 663 62 175
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OPRAVKY

Počáteční
zŮstatek

Zůstatková
cenauootsv

vyrazeneno
majetku

. Konečnývvrazenr' zustatek
ÚČetní

hodnota

Pozemky

Slavby

Stroje' přistroje a zařízení

Dopravní prostředky

lnventář

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Umělecká dÍla

Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek

Poskýnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

-1 0 590

-1 6 231

-9 015

_40

-2 749

-714 -275

-1 338

-261

-157

414 -11 165

2 610 -14 959

2782 -6 494

_ _40

200 -2 706

'I 499

22 373

5 223

332

39t

35

44

20

Celkem 2010 -38 625 -2 470 6 006 -3s 364 29 917

:
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Celkem 2009 -39 012 -2 652 3 663 -38 625 23 550

K31.12.2010 a 31 .12.2009 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze
činila v pořizovacích cenách 893 tis. Kč a 457 tis. Kč.

5. zÁsoBY

ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se sniŽuje na prodejní cenu
prostřednictvím Účtu opravných poloŽek, který se V přiloŽené rozvaze Vykazuje Ve sloupci korekce.
opravná poloŽka byla stanovena Vedením společnosti na základě Vyhodnocení možnosti odprodeje
pomaluobrátkových zásob sníŽenou cenu a dále podle moŽnosti dalšího pouŽití těchto zásob pro
vlastníspotřebu (viz bod 7).

6. PoHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou povaŽovány za pochybné, byly v roce 2010 a 2009 Vytvořeny
opravné poloŽky na Základě na Základě znalosti bonity příslušných odběratelů ve vztahu ktermínu
vzniku pohledávek (viz bod 7).

K 31.12.2010 a31.12.2009 pohledávky po lhůtě splatnosti Více neŽ 365 dní činily 2 050 tis. Kč
a 1 620 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek
v konkurzním řízení odepsala do nákladů V roce 2009 pohledávky ve výši 761 tis. Kč'

K 31.12.2010 a 31. 12.2009 měla společnost dlouhodobou pohledávku za VoK Real, s.r.o. ztitulu
prodeje části podniku ve výši 652 tis. Kč a732 tis. Kč. Tato pohledávka má lhůtu splatnosti do 2018
a není úročena. K pohledávce je vytvořena opravná poloŽka, která se pravidelně kaŽdý rok rozpouští
podle splátkového kalendáře.
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Dohadné účty aktivní zahrnují především nevýakturované dodáVky vody a Stočného u těch lokalit, kde
odečtový cyklus zaČalv roce 2010 a končí ve 201 1

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 16).

7. oPBAVNÉ PoLoŽKY

opravné poloŽky vyjadřují přechodné sníŽení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 5 a 6).

Změny na účtech opravných poloŽek (v tis. Kč):

opravné Zůstatek 
- _ J:l|i '.:..,:,)Í:' Zůstatek ̂ T::l1 .!:!?,:i, 

ZŮstatek
poloŽky k: k sr rz'žóog ::l|yffi :'"Í}ffi n.í]iÍ'ž6* :T:Yr :T1Yl.: n.íl?F]!['.položky položky poloŽky poloŽky

zásobám

pohledávkám
_ ostatní

489 39 - 528 - .327 201

3 210 94 -718 2 586 s82 _46 s 522

Zákonné opravné poloŽky se tvořív souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. osTATNí AKT|VA

Náklady příštích období vykázané k 31.12.2O1O a g1.12'2009 ve výši 1129 tis. Kč, resp.
2 238 tis. Kč, jsou tvořeny především časovým rozlišením nákladů vyplývajících z leasingových
smluv.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z jednoho podílu plně upsaného a splaceného, s nominální
hodnotou 260 tis. Kč.

V roce 2010 a 2009 došlo k následujícím změnám Účtů Vlastního kapitálu (v tis. Kč):

ZŮstatek Zůstatek

Základní kapitál 260 260 260

ostatní kapitálové Íondy 5 445 5 445 5 445

Zákonný rezervní fond

ostatní Íondy

26 26 26

20 20 20

Na dividendách za rok 2010 lze vyplatit pouze část nerozděleného zisku k 31.12.2O1O a zisku za rok
2010 převyšující povinnou tvorbu rezervního Íondu zvýšeného o případné zdroje ostatních Íondů
a snÍŽeného o neuhrazenou ztrátu minulých let. Tato částka činí 37 825 tis. Kč k 31 ' 12. 2o1o'

Na základě valných hromad společnosti konaných ve dnech 30. července 2O1O a 16. prosince 2009
bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2O1O a 2009 (v tis. Kč):
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Zisk roku 2008 14 964 Zisk roku 2009 12907

Výplaty dividend a podíly na zisku -12 000 Výplaty dividend a podíly na zisku -13 ooo

Převod nerozděleného zisku -2964 Převod nerozděleného zisku 93

Nerozdělený zisk k 31 . 12' 2009 37 918 Nerozdělený zisk k 31 . 12.2o1o 37 825

10. REZERVY

Zmény na Účtech rezerv (v tis. Kč):
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l_r--l_r--Lr-ll_r.-t

*.í:'i5L' Zvýšení SníŽení *.1:,i5L, Zvýšení Snížení *.í5Ej;[,.
Nevybraná dovolená 1 593 - -301 1 292 -426 866

Oprava budovy 537 - -537

Právní spor 464 - -424 40 455 - 495

Stavební projekty -

dokončení 5064 - 5064
ostatní podnikatelská rizika 124 506 -124 506 149 - 655

ostatní rezervy celkem 2718 506 -'t 386 1 838 5 668 -426 7 o8o

11. KRÁTKoDoaÉzÁvazrv

K 31. '12' 2010 a 31. 12.2009 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti (více neŽ
30 dní) v částce 78 tis' Kč a 435 tis. Kč.

Společnost eviduje k 31. 12.2010 2 499 tis. Kč splatných závazkŮ pojistného na sociální a zdravotní
zabezpečení'

Dohadné úČty pasivní zahrnují především nevýakturované dodáVky energií a nájemné Vodovodní
inÍrastruktury.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 16).
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12. DAŇ z pŘíluŮ

201 0

v tis Kč

2009

v tis. Kč

Zisk před zdaněnÍm

Nezdanitelné r47nosy

Flozdíly mezi Účetními a daňovými odpisy

Neodečitatelné náklady

Tvorba (rozpuštění) opravných poloŽek, netto

Tvorba (rozpuštění) rezerv, netto

ostatní (např náklady na reprezentaci, manka a škody)

21 730

-509

609

5 242

1 354

16 262

-.1 155

-209

-585

-880

1 315

ZdaniteIný přÍjem

Sazba daně z přrjmu

28 426

19%

14 748

20%

5 401

- 130

2 950

-141

Daň

Sleva na dani

Uprava daně minulých let 117

Splatná daň 5 388 2 809

Společnost vyčíslila odloŽenou daň následovně (V tis. Kč):
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2010

PoloŽky odloŽené daně
odloŽená odloŽený
daňová daňový

pohledávka závazek

odloŽená odloŽený
daňová daňový

pohledávka závazek

-/oó
Rozdíl mezi Účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

ostatní přechodné rozdíly:

oP k pohledávkám

oP k zásobám

Rezervy

669

38

1 289

491

100

253

Celkem 1 996 -842

Netto 1 154

Společnost zaúčtovala odloŽenou daňovou pohledávku Ve Výši '1 154 tis' Kč.
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13. LEASING

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových Účtech (viz bod 3h).

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce
majetek odkoupí) k 31 . 1 2' 2010 a 31. 12' 2009 (v tis. Kč):

Popis Trvání
(měsíce)

Součet splátek
nájemného po celou

dobu
předpokládaného

pronájmu

Skutečně
uhrazené sp|átky

nájemného
z finančního

pronájmu k 31' 12.
2010

Skutečně
uhrazené
splátky

nájemného
z finančního
pronájmu k

31. 1 2. 2009

Hozpis částky budoucích
p|ateb dle faktické doby
splatnosti k 31. 1 2. 201 0

Splatné do Splatné po
jednoho jednom
roku roce

osobní
automobily

Nákladní
automobily

odstředivka

JCB - rypadlo
nakladač

MontáŽní
vozidlo

ostatnÍ

36-60

36

36

bU

60

36

9 923

4 767

3 720

2 167

1 143

2 083

3 947

4 767

3 158

1 282

314
'I 334

6 576

3 799

2 315

970

1 388

312

169

173

573

660

145

'I 073 1 059

562

14. VYNOSY

Rozpis Výnosů spoleČnosti zběŽné činnosti (v tis. Kč):

2010

:

:,
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r{J
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L-
I_--L
I-L
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I-L
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ť
l--Lr--Lt--L
l--Ll-r
r_l-t
r_r-tlL
l--L
l--L
l--L
L--L-
rr.-

L-

164 923

32 856

38 372

156 007

38 461

28 251

Vodné a stočné

Stavební výroba

ostatnÍ

Výnosy celkem 236 15.1 222 719

Převážná část výnosů společnosti za rok 2010 a 2009 je soustředěna na 400 hlavních zákazníkŮ.
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15. OSOBNI NAKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. KČ):

2010 2009

Celkový počel
zaměstnanců

Členové Celkový počet
řídícíchorgánů zaměstnanců

Členové
řídících orgánŮ

PrŮměrný počet zaměstnancÚ

Mzdy

Sociální zabezpečenÍ a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

219

47 961

15 856

1 220

5

481 1

1 769

224

45 816

14 242

1 006

3

4 272

1 358

837

osobnÍ náklady celkem 65 037 6 580 61 064 6 467

V roce 2o1o a 2009 činily osobní náklady - mzdové prostředky Vedení společnosti 4 811 tis. Kč a 4
272 lis. Kč. Pod pojmem Vedení společnosti se rozumí ředitel a pracovníci společnosti, pověřeni
VedenÍm jednotlivých Úseků.

V roce 2010 a 2009 obdrŽeli členové dozorčí rady odměny V celkové Výši 120 tis Kč a 120 tis' Kč.

16. lNFoRMAcE o sPŘízNĚttÝcH osoBÁcH

Vroce 2010 neobdrŽeli Členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky,
přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie spoleČnosti.

Společnost běŽně prodáVá výrobky a poskytuje sluŽby spřízněným osobám. V roce 2o1o a 2OO9
dosáhl tento objem prodeje 765 tis. Kč a 608 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba 201 0

SITA CZ, a s

SUEZ ENVIRONNEMENT

13

200

25

200

213

Společnost nakupuje výrobky a vyuŽívá
podniku. V roce 2010 a 2009 činily
a2 4o1tis. Kč.

sluŽeb spřízněných osob V rámci
nákupy (včetně manaŽerských

běŽné obchodní činnosti
poplatků) 2 661 tis. Kč



l[J

A_
hf_--

!l_
-JlT-
---r_
l_-r_
l_rIts--
r_-LrL-

Vodohospodářská 5polečfirst Benešov, s.r"n"
Výroční zpráva zo1'O

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

SpřÍzněná osoba 2010

SITA CZ, a s.

Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s

ONDEO Services, s r.o.

17. vÝzNnMNÉ PoLoŽKY zlsKŮ A ZTRÁT

odměnystatutárnímu auditorovi k 31. 12. 2010:

SluŽby 201 0

348

59

285246

246

Povinný audit

Jiné ověřovací sluŽby

400 400

250

Celkem

Přehled o peněŽních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

19. PŘEHLED o zMĚNÁcH VLAsTNíHo KAPITÁLU (VIz BoD 9)

Podpis statutárního
orgánu ÚČetní .jednotky:

d za ÚčetnÍ závérku:



Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. - k 31. 12.2o1o
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis' Kč_=.
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Příloha č. 1

pŘEuleo o pelÉŽlícu rocÍcrt

k 31. t2. 2010

stav V běŽném
období

stav v minulém
období 2009

IPenéŽni toky z provoznÍ činnosti

21::730 - -----t-

1

2.

3

4

6

7

JDíaw o ne0enéŽni o0erace 95 :lí:'fl54
dDÍsV stáhich aKiv a DohledáVek 2 608 3 546

arněm stavU oDÍavnÝch ooložek 609 -58s
arněna stavu rezerv 7 704 -3 896
(Uzové rozdílv
Zsk) / aráta z orodeie stálých aKiV -1 386 164
JÍoKove mKlaov a WnosV -4 45
)statní nepeněŽní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV' přijaté
jividenď)

A
:istý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
(aoitálu. olacenÝmi úrokv a mimořádnúmi Doložkami .31 201, r{5 208

A2
p.21
422
423
424
425

aména slaVU neoenéŽnich sloŽek pracovniho kaoilálu :2:243 ,:5,05Ž:
Změna stavu zásob 1 505 9 306
aména stavu obchodních oohledávek -2647 -3 399
změna stavu oslatnich oohledávek a ořechodných Účtů aktiv 'I 562 I 576
změna stavu obchodních záVazků -585 -8 150
změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úVěrŮ a přechodných Účtů pasiv 1 046 1 276

A
cistý Peněžní tok z provozní činnosti Před zdaněním, placenými úroky a
mimořádnými Doložkami

A3'í
44. 1

45. 1

Placené Úrokv -69
Placené daně -2994 -5 941
írllmv a Vvoale soolene s mlmoraonvml DolozKaml

A Ďistý Deněžní tok z provozní ěinnosti 14 255

Penézni toky z investieni einnost'

B, t. I

8.2.1
8.3.1
841
B.51

Jate sDoiene s oorizenim stalvch al(iv -9 729 -2632
,ntmv 2 0rooete statvcn aKlv 'I 667 78a
Joskvtnute pÚiekv a ÚVérv
,nlate uroKV 24

rte drvrdendv

B cistý peněŽnÍ tok yztahuiící se k investiční činnosti ri6:0sg I Arn

Peněžní loky z finanění ěinnosti

lzmena stavu 0rounooooycn zavazKu a opunoooDycn, pnp. KralKooooycn, uveru -2 500

c. 2. 2.

zmen zaKlarnlno Kao[alU na oeneznl DÍoslreoKv
y'volacené dividendv nebo oodílV na zisku - 13 000 -1 2 000
)oDad ostatnÍch změn Vlastního kaDitálu na DeněŽnÍ orostředkv

c čistý peněŽní tok yztahuiící se k íinanění ěinnosti !Í3|00o r'14 500

F Ďisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků :,4r]biiB

P. :12'Žša! Í4]8l5;tav oeněžních Drostředků a oeněžních ekvivalentů na začátku účetního období

B jtav DeněŽních ořostředků a oeněžních ekvivaléntů na konci úěetního období ,1"711i 1275ó

odpovědná za Úěelní

Michal Macháček

377 23371
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mezi propojenými osobami
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období ke kterému se zpráva vztahuje:

ovládaná osoba:

1 ' 1.2010 aŽ31. 12' 2010

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
sídlo: Černoleská 1600,256 01 Benešov u Prahy
lČ: 47535865

společnost je zapsána v oR v Praze v odd. C vloŽce
1 6659

Zpráva a v obchodního vy vycházejí
z účetn stí tní doklady, tatní rcetnípísemn ích a smluv, Reré má účetní jednotka k dispozici.
Hodnotové údaje jsou vykázány v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

obsah zprávy:

1. ovládající osoba
2' ovládaná osoba
3. Propojené osoby
4. Plnění mezi propojenými osobami
5. Jiné právní úkony a ostatníopatření

1. oVLÁDAJíCí osoen

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.S.
TOUR CB 21
16 PLACE DE L'IBIS
PABlS LA DÉFENSE CEDEX
92040 Francouzská republika
společnost je zapsána v rejstříku obchodního soudu
v PaříŽi pod zn. PAR|S B 410 1 1B 608 (2001 803975)
jako jedíný společník společnosti

2. oVLÁDANÁosoBA

Vodohospodářská společnost Benešov, S.r.o'
sídlo: Černoleská 1600, Benešov u Prahy, PSČ 256 o1
lČ 475 35 865
společnost je zapsána v oR v Praze v odd. C vloŽce 16659
Statutární orgán: Pierre-Etienne Ségre
Základní kapitál: 260 000,- Kč

(zpráva o vztazích mezi propojenými osobami)
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3. PRoPoJENÉ osogv

Společnost je přímo ovládána 100% hlasovacích.práV společností sUEZ ENV|RoNNEMENT s.A.S',
TOUR CB 21, 16 PLAOE DE L'lRls, PARls LA DEFENSE CEDEX 92040, Francouzská republika.

Propojené osoby:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlem: Hybešova 254116,657 33 Brno
lČ:46347275
Zapsaná v obch. rejst. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vloŽky 783

VoDÁRENSKÁ AKclovÁ spoleČruoST, a.s.
Sídlem: Soběšická B20l156, 638 01 Brno
lČ 49455842
Zapsaná v obch. rejst. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vloŽky 118'1

Ondeo Services CZ, s.r.o.
SÍdlem: Spanělská 10,120 00 Praha 2
lČ:44851481
Zapsaná v obch. rejst. vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vloŽky 6636

ostravské vodárny a kanalizace a.s'
SÍdlem: NádraŽní 2813114,729 71 ostrava - Moravská ostrava
lČ: 45193673
Zapsaná v obch. rejst. vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíle B, vloŽky 348

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Sídlem: Studentská 328164,360 07 Karlovy Vary
lČ:49789228
Zapsaná v obch. rejst. vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vloŽky 375

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Sídlem: Jílová 6, čp. 2769,787 01 Šumperk
lČ 47674911
Zapsaná v obch. rejst. vedeném Krajským soudem ostrava, oddíle B, vloŽky 699

SITA CZ a.s.
Sídlem: Španělská 1ol1o7g,120 oo Praha2
lČ: 25638955
Zapsaná v obch. rejst. vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vloŽky 9378

Trenčianska vodohospodárska spoločnost', a.s. skrátený názov: TVS, a.s.
Sídlem: 1. mája 11, 911 0'l Trenčín, Slovenská republika
lČ: 3630641O
Zapsaná v obch. rejst. vedeném okresním soudem Trenčín, oddíl Sa, vloŽky 10163/R

SUEZ ENV|RoNNEMENT SLoVENSKÁ nrpualtKA, s.r.o.
Sídlem: 'l. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
lČ: 35791535
Zapsaná v obch. rejst. vedeném okresním soudem Trenčín, oddíl Sro, vloŽky 17732lR

Naší společnosti nejsou známy skutečnosti, že by se ovládající osoba podílela na dalších
společnostech v České republice nebo jinak v jiných osobách uplatňovala přímý nebo nepřímý vliv.
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Vodohospodářská společnost Benešav' s'r.a.
Výroční zpráva 2010

4. PLNENI MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI

V průběhu roku poskytovaly propojené osoby Vodohospodářské společnosti
sluŽby, dodávky zboží a materiálu V ceně bez DPH.

ONDEO Services CZ, s.r.o.:
Úhrada za poskytnuté sluŽby, spoluúčast na Výstavě Vodovodů a kanalizací
V celkové částce 598 tis. Kč.

Benešov, s.r.o. týo

a VydáVání časopisu

SITA CZ a.s.:
odvoz a likvidace kalů v celkové částce 1 766 tis. Kč

Brněnské Vodárny a kanalizace' a.s.:
opravy a přezkoušenívodoměrů V celkové částce 297 tis. Kč

Dále Vodohospodářská společnost Benešov poskytovala služby níže uvedeným propojeným
osobám:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s
Prodej nemovitosti/rekreačníchaty včetně pozemkU v celkové Částce 5O0 tis. Kč

SITA CZ, a.s.:
přepravní sluŽby V celkové částce 265 tis.

SUEZ ENV|RoNNEMENT S.A.s. (Francouzská republika):
předÍakturace nákladů na Zaiištění konsolidované účetní závěrky auditorem v celkové výši 2OO tis.Kč

Tato zpráva je zpracována za období 1. 1.2010 aŽ31 ' 12.2010.

Přehled závazkŮ a pohledáVek vyplývající zevzlahŮ s propojenýmiosobami k31.12' 201O v tis. Kč.

5.

Zádné další právní úkony mezi osobou ovládanou a ovládající a osobami propojenými nebyly učiněny.

Ve sledovaném obdobÍ nevydala ovládající osoba žádné opatření, které by Vedlo k újmě ovládané
společnosti, stejně tak Žádným propojeným osobám nevznikl neoprávněný prospěch nebo újma ze
vzájemných transakcí.

Společnost Závazky k 31. 12. 2010 Pohledávky k 31' 12' 2010

ONDEO Services, s.r.o. 246

SITA CZ, a.s. 13

Brněnské Vodárny a kanalizace, a.s.

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.S. FB 200

Sestaveno dne: Sestavil:

I 2.2011 lng. Mich

Podpis staiutárního orgánu:

...
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Jednateli společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.:

ověřili jsme účetní závěrku společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s'r.o. (dále jen

,,společnost") k 31. 72.2oto uvedenou včásti ,,Účetní závěrka", ke které jsme 5' ledna 2011 vydali
výrok následujícího znění:

Jednateli společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r'o.:

ověřili jsme přiloženou Účetní závěrku společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.,
sestavenou k 31. prosinci 2010 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, tj. rozvahu, výkaz
zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních
metod' Údaje o společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, S.r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy
této Účetnízávěrky.

odpovědnost statutárního orqánu účetníjednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení Účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností
v ní v souladu s mezinárodními standardy Účetního výkaznictví a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiálnD
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat etické
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti'

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora,
včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že Účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou
relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazen( skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních
kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol' Audit
zahrnuje téŽ posouzení vhodnosti použítých účetních metod, přiměřenosti Účetních odhadů provedených
vedením společnosti i posouzení celkové prezentace Účetní závěrky'

Domníváme se, Že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem
pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje
aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r'o.,
k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 201O
do 31. prosince 2010 v souladu s účetními předpisy platnýmiv České republice.

A member firm oÍ E.nst & Young Global Llmited
Elnst & Young Audit' s ío With its registered office at Karlovo náměsti 10' 120 00 PragUe 2'
has been incorporated in the commercié Register administered by the I/!nlcipal coU.t
in PrógUe' section c' entry no 88504, Under dentification No 26704153
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ověřili jsme též soulad-výročn( zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je
zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je lydat na základě provedeného ověření stanovisko
o souladu výroční zprávy s Účetní závěrkou,

ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními audítorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů Če-ské republiky. Tyto standard aby aud a provedl
ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace ve výroč é popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v Účetní závě e všech V Vislostech
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Úeetní informace obsaŽené ve výroční zprávě v části ,,Výročnízpráva" jsme sesouhlasilis informacemi uvedenýmiv účetnízávěrce k 31. prosinci201o' Jiné než Účetní
informace získané z Účetní závěrky a z Účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni,
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výioku auditora.

Podle našeho názoru jsou Účetní informace 
'uvedené ve výroční zprávě ve všech významných

souvislostech v souladu s výše uvedenou Účetnízávěrkou.

PrověřÍli jsme dále věcnou správnost Údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobamispolečnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s, , k 31. prosínci zprávě
v části ,,Zpráva o vztazích Za sestavení
ovztazíchje zodpovědný iVodohospodá 'x:::'
Naším Úkolem je vydat na z y stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním s
standardem č. 56 Komory auditorů České repub
a provedli prověrku s cílem získat střední míru jis
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na
postupy a výběrovým způsobem provedené prověře
niŽší stupeň jistoty neŽ audit' Audit zprávy o vztaz
auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě
o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Vodohospodářská spoleÉnost Benešov, s.r.o.,
k 31. prosinci2010.

nerem

8. února 2011
Praha, Česká republika

A member firm of Ernst & Young Glob.l Llmited
Er s.ro. With its náměstÍ tO' 12o oo Prague 2'hé d in the Com d by the l,4unlclpdl court
in entrv no.88 .261A4153


